Oslo januar 2018

Retningslinjer tilskudd til Utvalgte kulturlandskap (KUL) i Oslo og
Akershus
Utarbeidet av styringsgruppene for KUL i Akershus og Oslo
Vi har 32 Utvalgte kulturlandskap i Norge. Her inngår også ravinelandskapet på Øya Nordre-Eik i
Nannestad i Akershus, Nordmarksplassene og Sørkedalen med Bogstad gård i Oslo. I disse
områdene kan brukere og eiere søke tilskudd til skjøtselstiltak. Her kan du lese retningslinjer for
denne tilskuddsordningen i Oslo og Akershus.
Hensikten med Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold,
landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Fylkesmannen kan
innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen, målsettinger i forvaltningsplaner
og skjøtselsplaner og eventuelle avtaler mellom søker og Fylkesmannen.

Hvem kan søke:
Grunneiere og drivere, organisasjoner, kommuner og andre som bidrar til å nå målene i
forvaltningsplanen, og eventuelle skjøtselsplaner dersom det er utarbeidet. Gjelder tiltaket ditt de
utvalgte områdene? Sjekk kart og avgrensing for Øya Nordre Eik og Nordmarksplassene. Det må
foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelt rettighetshaver.

Hvordan søker du?
•
•
•

•

Søknadsskjema finner du på Fylkesmannen.no/utvalgte kulturlandskap
Du kan bruke regnearket som søknadsskjema, eller word-søknadsskjema
Søknaden sendes til kommunal landbruksforvaltning som gjennomgår og avklarer med
kulturminnemyndigheter, og videresender til Fylkesmannen med anbefalte tiltak og
prioriteringer.
Søknadsfrist er 15.februar

Hva må søknaden inneholde:
o
o

o
o
o

Tiltak i tråd med forvaltningsplan og skjøtselsplan. Forvaltningsplanen for Sørkedalen er ikke
ferdig utarbeidet.
Omsøkt tiltak skal avmerkes på kart, eller vise til kart/områder i forvaltningsplanen.
Se kart over Øya- Nordre Eik , eller Nordmarksplassene. Hent gjerne inn gårdskart på
internett
Budsjett/kostnadsoverslag og gjennomføringsplan
Tilstands- og tiltaksvurdering for kulturminnetiltak
Godkjennelse fra eier, dersom det er en annen enn søker

Tiltakene bør settes opp i prioritert rekkefølge

Arbeidsfrist
Arbeidsfrist er som hovedregel ett år, lengere frist opp til tre år gis der det er nødvendig for å
gjennomføre tiltaket.

Hva kan du søke tilskudd til?
Tiltak i samsvar med forvaltningsplanen og eventuelt skjøtselsplan. HUSK å se på kartet hvor det er
spesielt verdifulle områder, slik at tiltakene som bevarer disse områdene blir prioritert!
•
•
•
•
•
•

restaurering og skjøtsel av arealer
istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner
nødvendig planlegging av tiltak
tilrettelegging for ferdsel
formidling
andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Tilskudd gis under forutsetning av at istandsettingen skjer etter antikvariske prinsipper. Det vil blant
annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting. Dersom enkeltdeler må byttes ut skal det
gjøres bruk av samme typer materialer og utførelse som det opprinnelige.
Les mer i forvaltningsplanen for Nordmarksplassene og Øya-Nordre Eik
Prioriteringer
• Skjøtselstiltak innen spesielt verdifulle naturtyper som slåttemark og naturbeitemark
prioriteres. Se kart her: Øya- Nordre Eik , eller Nordmarksplassene.
• Skjøtsel av andre områder som er beskrevet i forvaltningsplanen som særlige verdifulle med
biologiske eller kulturhistoriske verdier.
• Skjøtsel av eksisterende områder prioriteres fremfor gjenåpning og rydding av nye områder
• Tilstrekkelig beitedyr er avgjørende for å få tilskudd til restaurering/gjenåpning av beitemark.
• Tiltak på landbrukseiendommer prioriteres.
• Bygningenes betydning i landskapet og berikelse av det utvalgte kulturlandskapets særpreg
vektlegges
• Driftsbygninger, låver og sjul prioriteres framfor hovedbygninger og stabbur
• Bygninger som i dag har liten verdi for det moderne landbruket prioriteres framfor
hovedbygninger og stabbur.
• Hvilken nytte har driver av bygningen vektlegges for å sikre videre bevaring/bruk
• Vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering innvilges ikke tilskudd,
dersom dette reduserer bygningens verneverdi.
Kontaktpersoner:
Ta kontakt med kulturminnemyndighetene i Oslo eller Akershus ved bygningsvern og andre
kulturminnetiltak.
•

Oslo: Thomas Overvaag Lie: 23 46 02 51

•

Akershus: Sissel Riibe: 22 05 50 65

Veiledende satser:

•
•
•

Manuelt arbeid
350,-/time
Traktor m/fører
500,-/time
Person m/motorsag, ryddesag el.
380,-/time
Restaurering og skjøtsel av arealer
2800,-/dagsverk
/gjenåpning av verdifull beite og slåttemark,
Flytting av dyr/ekstra tilrettelegging for
2800,-/dagsverk
målretta beiting
Nettinggjerde (oppsett og materiell)
100,-/m
Gjerde 2 tråd (oppsett og materiell)
60,-/m
Gjerde 3 tråd (oppsett og materiell)
80,-/m
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
2800,-/dagsverk
bygninger og andre kulturminner
Gjerdevedlikehold
5 kr/m
Nødvendig planlegging av tiltak
350/time
Ferdselsårer
2800,-/dagsverk
Inntil 80 % tilskudd til antikvariske bygninger der eier har liten egennytte av å ta vare på
bygningen
Inntil 60 % tilskudd til antikvariske bygninger der eier har noe egennytte (lagerplass og
lignende)
Inntil 50 % tilskudd til bevaringsverdige driftsbygninger.

Her er det også mulig å søke andre tilskuddsordninger, som for eksempel BU-tilskudd. For
kulturminnetiltak anbefales også søknad til kulturminnefondet.

Svar på søknad
Du får svar på søknaden innen 1. mai

Utbetaling og rapportering
Mottaker av tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til Fylkesmannen innen fristen fastsatt
i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Normalt er det ett års gjennomføringsfrist. Anmodning om
utbetaling kan sendes inn samtidig med sluttrapport og regnskap.
Fylkesmannen kan utbetale tilskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som tiltaket
utføres. Minst 25 % av tilskuddet holder vi tilbake til arbeidet er fullført og sluttregnskapet er
godkjent.
Bruk eget skjema for rapportering, timelister, regnskap og utbetalingsanmodning som ligger på nett.
Ved større investeringsprosjekter kan det kreves en mer utfyllende rapport.

Mer informasjon:
Landbruksdirektoratets side om Utvalgte kulturlandskap
Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

